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Rugăciuni din Scriptură pentru popoare fără Evanghelie 
 

CUNOAȘTERE 
 

 

• Doamne Isuse, toate lucrurile Ți-au fost date în mâini de Tatăl. Descoperă pe Tatăl 

poporului _____. Matei 11:27 

• Să vină la Tine Doamne Isuse, toţi cei trudiţi şi împovăraţi din poporul _____, şi Tu să le dai 

odihnă. Să ia jugul Tău asupra lor şi să învețe de la Tine, căci Tu ești blând şi smerit cu 

inima; şi vor găsi odihnă pentru sufletele lor. Matei 11:28-29 

• Întoarce Doamne Dumnezeule pe mulți din fii poporului _____ la Tine. Luca 1:16 

• Mă rog Doamne ca oamenii din poporul _____ să vină la Tine, să audă cuvintele Tale și să le 

facă. Luca 6:47 

• Mă rog Doamne Isuse pentru poporul _____, ca el să primească mărturia Ta, adeverind 

prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Ioan 3:33 

• Să cunoască poporul _____ darul Tău și cine este Cel ce dă apă vie. Ioan 4:10 

• Să Ți se închine poporul _____ în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşti Tu 

Tată. Ioan 4:23 

• Mă rog Doamne pentru poporul _____ ca să Te audă și să știe că Tu ești în adevăr Hristosul, 

Mântuitorul lumii. Ioan 4:42 

• Să vină poporul _____ la Tine ca să aibă viața. Ioan 5:40 

• Doamne Isuse, Tu ești Pâinea vieții. Să vină poporul _____ la Tine ca să nu flămânzească 

niciodată și să creadă în Tine ca să nu înseteze niciodată. Ioan 6:35 

• În proroci este scris: „Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.” Să asculte poporul _____ pe Tatăl 

şi să primească învăţătura Lui. Să vină la Tine. Ioan 6:45 

• Doamne Isuse, Tu ești Lumina lumii. Să te urmeze pe Tine poporul _____ ca să nu umble în 

întuneric, ci să aibă lumina vieții. Ioan 8:12 

• Adu Doamne Isuse oile Tale din poporul _____ în staul. Ele vor asculta de glasul Tău, şi va fi 

o turmă şi un Păstor. Ioan 10:16 

• Mă rog Doamne Isuse pentru poporul _____ ca ei să Te iubească și să creadă că ai ieșit de 

la Dumnezeu. Ioan 16:27 

Roagă-te să Îl cunoască pe Isus și să vină la El. 
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• Să Te cunoască poporul _____ pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe 

care L-ai trimis Tu ca să aibă viața veșnică. Ioan 17:3 

• Fă Doamne Isuse cunoscut Numele Tatălui poporului _____. Să păzească Cuvântul Tău. Să 

cunoască cu adevărat că ai ieșit de la Tatăl și să creadă că El Te-a trimis. Ioan 17:6, 8 

• Să fie mâna Ta cu ucenicii Tăi din poporul _____ și un mare număr de oameni să creadă și 

să se întoarcă la Tine. Să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Tine. Să fie plini de Duhul Sfânt 

și de credință și mult norod să se adauge la Tine. Faptele apostolilor 11:21-24 

• Mă rog Doamne pentru poporul _____ ca harul Tău şi darul pe care ni l-a făcut harul acesta 

în Isus Hristos, să se dea din belşug celor mulţi. Romani 5:15 

• Să primească poporul _____ în toată plinătatea, harul şi darul neprihănirii și să domnească 

în viaţă prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos. Romani 5:17 

• Adu Doamne la ascultarea de Tine poporul _____ prin răspândirea Evangheliei, prin 

puterea semnelor, minunilor și prin puterea Duhului Sfânt. Romani 15:18-19 

• Doamne Tu ești credincios, cheamă poporul _____ la părtăşia cu Fiul Tău Isus Hristos, 

Domnul nostru. 1 Corinteni 1:9 

• Doamne Isuse, Te rog să dai poporului _____ un duh de înţelepciune şi de descoperire în 

cunoaşterea Ta. Luminează-le ochii inimii ca să priceapă care este nădejdea chemării Tale, 

bogăţia slavei moştenirii Tale în sfinţi şi nemărginita mărime a puterii Tale. Efeseni 1:17-19 

• Împacă Doamne Isuse poporul _____ cu Tine ca să se înfățișeze înaintea Ta sfânt, fără 

prihană și fără vină. Coloseni 1:21-22 

• Mă rog Doamne ca poporul _____ să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, 

în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Coloseni 2:2-3 

• Să se întoarcă poporul _____ de la idoli la Tine ca să slujească Dumnezeului celui viu și 

adevărat. 1 Tesaloniceni 1:9 

• Cheamă Doamne la Tine poporul _____ prin Evanghelie ca să capete slava Domnului nostru 

Isus Hristos. 2 Tesaloniceni 2:14 

• Înmulțește Doamne Isuse harul peste măsură de mult în poporul _____ împreună cu 

credinţa şi cu dragostea care este în Tine. 1 Timotei 1:14 

• Să Te cunoască toți din poporul _____, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
 Evrei 8:11 

• Harul şi pacea să fie înmulţite în poporul _____ prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a 

Domnului nostru Isus Hristos.  2 Petru 1:2 

• Să se facă cunoscute poporului _____ puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos. 2 

Petru 1:16 
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• Să cunoască poporul _____ calea neprihănirii. Să scape de întinăciunile lumii, prin 

cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.  2 Petru 2:20-21 

• Să cunoască poporul _____ pe Cel ce este de la început. Să fie tari și Cuvântul lui Dumnezeu 

să rămână în ei. Sa-l biruiască pe cel rău. 1 Ioan 2:13-14 

• Să mărturisească poporul _____ că Tu ai trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii și că Isus 

este Fiul Tău. Să cunoască și să creadă dragostea care o ai față de ei. Să rămână în ea ca să 

rămână în Tine și Tu în ei. 1 Ioan 4:14-16 

• Dă Doamne pricepere poporului _____ ca să cunoască pe Cel ce este adevărat și viața 

veșnică. 1 Ioan 5:20 

 


